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Modtager(e): Kreditor, Debitor, Økonomi på Fakulteterne, PCO* (aktuelt Kongres-
kompagniet, som AU har en indkøbsaftale med eller anden ekstern samarbejdspart-
ner), Anders Frølund 
 

Håndtering af indbetalinger fra PCO (ekstern samarbejdspartner fx Kon-
greskompagniet), der er medarrangør af fx konferencer. 
 
 

 

Når AU benytter sig af en ekstern samarbejdspartner herefter benævnt PCO (PCO defi-

nitionen findes nederst i notatet), der på AU´s vegne håndterer tilmeldinger til konfe-

rencer eller lignende, skal følgende procedure følges: 

  

- AU medarbejderen, der har arrangementet, og som bruger PCO´en, skal ind-

hente oplysning om projektnr. og aktivitet ved den tilknyttede projektøkonom 

eller forretningscontroller – undtagen hvis arrangøren selv er anvisningsbe-

rettiget. Kontering og EAN-nummer oplyses til PCO´en. 

 

- Udgifter: PCO´en skal ved benyttelse af leverandører primært bede leveran-

døren om at sende fakturaerne til AU til det pågældende EAN-nummer, så 

købsfakturaer dermed håndteres på normal vis igennem IndFak.  

Såfremt PCO´en undtagelsesvis betaler nogle udlægsfakturaer på AU´s vegne, 

skal PCO´en ALTID sørge for, at udlægsfakturaerne er udstedt til AU. Kopi af 

udlægsfakturaerne sendes til AU medarbejderen/projektøkonomen. På afreg-

ningsoversigten fra PCO´en angives samlet udgifter opdelt med og uden 

moms. 

 

- Indtægter: PCO´en sender en opgørelse af samtlige indtægter opdelt med og 

uden moms. Deltagernes navne, adresser, moms mm. skal fremgå af bilagene. 

Bilagene må gerne være i excel. 

 

- Nettoindbetaling til AU Regnskab, Debitor: 

PCO´en overfører nettobeløbet til AU til bankkonto 0216 4069053238. Som 

betalingstekst angives projektnr. og aktivitet. Dette gælder også afregning af 

acontobeløb. 

Regnskab, Debitor bogfører indtægten på artskonto 6750 med angivelse af   

projekt- og aktivitetsnummer. 
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- Udkontering fra art 6750 (projektøkonom/forretningscontroller): 

Projektøkonomen/forretningscontrolleren skal have tilsendt samtlige bilag 

(både indtægter og udgifter) fra AU medarbejderen, der har arrangementet.  

Projektøkonomen/forretningscontrolleren omposterer nettobeløbet fra arts-

konto 6750 og udkonterer bruttobeløb for hhv. udgifter og indtægter opdelt   

med og uden moms jfr. de tilsendte bilag. 

 

 

 

 

 

*Definition PCO: 

Ved PCO forstås Professionel Congres Organiser, der håndterer tilmeldinger 

og dermed opkrævning af indbetalinger samt evt. håndtering af andre udgif-

ter, f.eks. hotelbooking for key-note speakers, reimbursement af rejser m.v. 

Disse typer opgaver kan også varetages af en ekstern organisation, f.eks. en 

europæisk faglige komité, der inden for fagområdet varetager denne type op-

gaver ved konferencer. 


